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صلح بازی آمریکا با طالبان!
هشتمین دور از مــذاكــرات میان زلمی
خلیلزاد نماینده ویــژه آمریكا بــرای صلح
افغانستان و نمایندگان گروه طالبان بدون
حصولنتیجهبهپایانرسیدودورجدیداین
مذاکرات دیروز در قطر آغاز شد .بنابر آن
چه تاكنون از این مذاكرات بروز داده شده،
طرفین نتوانستهاند یكدیگر را حتی برای
امضای توافق اولیه راضی كنند و همچنان
گام اول برای توافق نهایی عقیم باقی مانده
است.گروه طالبان همچنان و به مانند آغاز
نخستیندورمذاكرات،مهمترینشرطخود
راخروجكاملنظامیانخارجیازافغانستان
اعالم كرده است و همچنان بر این شرط
اصرار دارد .این گروه سایر موضوعات مورد
مذاكره مانند گفت وگوهای بیناالفغانی،
تغییر قانون اساسی ،چگونگی حكومت
داریپسازخروجنیروهایخارجیو دیگر
موارد را موضوعات داخلی دانسته اند كه
باید بــدون حضور خارجیها حلوفصل
شــود.در همین حــال آمریكاییها اصــرار
دارنــد در تمامی این امــور دخالت داشته
باشند زیرا آن ها تمام امكانات و توان خود
را حدود  ١٩سال در افغانستان به میدان
آوردهاند و عالوه بر افكار عمومی در آمریكا
باید به تمام جهان پاسخ گو باشند و این
یعنیآمریكاییهابهدنبالخروجآبرومندانه
از افغانستان هستند.همین مــوارد باعث
شده است تاكنون توافق صلح میان آمریكا
و گــروه طالبان نهایی نشود و بعید هم به
نظر میرسد این توافق در كوتاهمدت به
سرانجام برسد و آمریكاییها هم به این
موضوع واقــف هستند امــا آن ها به دلیل
نزدیك شدن به سال  ٢٠٢٠و انتخابات
ریاستجمهوریونیازتیمترامپبهپیروزی
در بحران افغانستان به دنبال راه حلی
سریعبرایموضوعطالبانهستند.باتوجه
به مسائل فــوق و همچنین نتیجهگیری
آمریكاییها مبنی بر این كه در مدت زمان
كوتاه نمیتوانند با طالبان به جمعبندی
نهایی برسند ،واشنگتن را بر آن داشته
است تا وارد مرحله جدید بازی با طالبان
شوند.آن ها میدانند اگر جــدول زمانی
خروج را اعالم كنند ،میتوانند در گام اول
طالبانراراضیبهامضایتوافقاولیهكنند
و از این طریق به نتیجه مد نظر خود برسند.
آمریكا پس از اعالم جدول زمانی خروج -
كهبهاحتمالفراوانمدتخروجآنبیشاز
یكسال بهطولخواهدانجامید-طالبانرا
مجاببهآتشبسخواهدكرد.دراینمرحله
آمریكا ضربه اول خود را وارد كرده است
زیرا بدنه میانی طالبان كه تاكنون جنگ را
پیشبردهاكنونشاهدآناستكهرهبران
این گروه از اصل جدی خود یعنی مبارزه
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با آمریكا دســت كشیده و وارد آتشبس
شده اند.این موضوع باعث میشود بخش
بزرگی از این نیروها جذب دیگر گروههای
ظاهرا جهادی كه با شعار مبارزه با آمریكا
در حال فعالیت هستند ،شوند .در همین
زمان آمریكا با پشتیبانی بنگاههای عظیم
رسانهای خود داعش یا هر گروه دیگری
را به عنوان گــروه ضدآمریكایی معرفی
كــرده و بدنه میانی طالبان به سمت این
گروه سوق پیدا میكند و بار دیگر فعالیت
شبهنظامی در افغانستان اما با مدیریت
مستقیم آمریكاییها شكل میگیرد.در
مرحله بعد آمریكاییها گام دوم را برمی
دارند و این گام ،زدن زیر توافق با طالبان
اســت .آمریكاییها نشان دادهان ــد كه به
راحتیزیرتوافقاتمهمبینالمللیمیزنند
و از تعهدات خود عبور میكنند مانند آن
چه در برجام ،معاهده پاریس و معاهدات
تسلیحاتی با روسیه اتفاق افتاد .پس در
این مرحله آمریكاییها به راحتی زیر توافق
با طالبان میزنند و به بهانه رشد مجدد
تروریسم در افغانستان به حضور خود در
این کشور ادامه میدهند.آمریکا براساس
استراتژیامنیتملیترامپبهادامهحضور
نظامی در افغانستان نیاز دارد اما باید مانع
طالبان را از سر راه بــردارد .اگر مذاکرات
صلح افغانستان آن گونه که آمریکاییها
برنامهریزی کردهاند به پیش رود ،امنیت
ملی جمهوی اسالمی ایــران با چالشی
جدید در شرق روبه رو خواهد شد.آمریکا با
برنامهریزی خود تروریسم مدیریت شده از
سوی خود را در افغانستان فعال میکند،
مهمترین و اساسیترین دشمن خود یعنی
طالبان را تبدیل به یک حزب سیاسی و
درواقــع خنثی میکند و به حضور مجدد
خود در افغانستان رسمیت میبخشد .در
اینحالتآمریکاکهنتوانستهبودازطالبان
بهعنواناهرمفشارعلیهرقبایخودازجمله
چین ،روسیه و ایران استفاده کند با گروه
تروریستی جدید تحت هر عنوانی مانند
داعش ،مدیریت این کار را به عهده گرفته
و امنیت ملی کشورهای مذکور را با خطر
جدیدروبهرومیسازد.آمریکادرسالهای
گذشته در چندین مرحله تالش کرده بود
طالبانرابههمراهخودوگروهتحتمدیریت
خود برای ضربه به رقبایش تبدیل کند اما
گــروه طالبان که میدانست بــرای ادامه
حیات و بقا نباید با همسایگان افغانستان و
قدرتهایمنطقهایواردمنازعهومناقشه
شــود ،وارد این بــازی آمریکاییها نشد و
اکنون آمریکا تصمیم به بازی جدید با این
گروهطبقفرمولباالگرفتهاست.
با این حال و با بدون نتیجه پایان یافتن دور
هشتممذاکراتبهنظرمیرسدتیمسیاسی
طالبان تاحدی دست آمریکا را در این بازی
خوانده و بازی را نیمهتمام باقی گذاشته
است.
اظهارات اخیر سهیل شاهین سخنگوی
دفتر سیاسی طالبان در قطر در مخالفت با
باقیماندننیروهایاستخباراتیآمریکادر
افغانستان و تاکید بر خروج تمام نیروهای
آمریکایینیزحاکیازاینموضوعاست.
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کتاب شرح نهج البالغه رهبر انقالب
رونمایی می شود
«

کتاب «شــرح نهجالبالغه» ،شامل متن درسهــا و
سخنرانیهای حضرت آیتا ...خامنهای در توضیح و
شرح نهجالبالغه ،امروز در شهر مقدس قم ،رونمایی
میشود .به گزارش پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر
انقالب ،این کتاب در سه جلد ،به نامهای «نبوتها در
نهجالبالغه»« ،منشور حکومت علوی» و «راه روشن
مدیران» منتشر شده است .کتاب «منشور حکومت
علوی» ،متن جلسات شرح نهجالبالغه در سال های
 ۵۲و  ۵۳در مشهد مقدس است .کتاب «نبوتها
در نهجالبالغه» ،متن درس کالسهایی است که
حضرت آیــتا ...خامنهای در تابستان سال ،۵۹

»

برای شاخه دانشجویی حزب جمهوری اسالمی در
تهران برگزار کردهاند .کتاب «راه روشن مدیران»
نیز شامل سخنانی است که ایشان ،بخشهایی از
نهجالبالغه را در دیدارهای رمضانی هیئت دولت،
از سال  ۷۲تا  ۹۵شرح دادهانــد .جلسه رونمایی با
سخنرانی آیتا ...اعرافی ،مدیر حوزههای علمیه و
عضو فقهای شورای نگهبان و با حضور فعاالن عرصه
نشروترویجنهجالبالغهوعلماوفضالوطالب،ساعت
،17:30درسالناجتماعاتمدرسهعلمیهدارالشفا
برگزار می شود .شرکت در این مراسم ،برای عموم
عالقهمندان آزاد است.

روز مباهله؛ سند عظمت اهل بیت

(ع)

در هالهای از نــور ،آرام آرام پیش می آمدند و زمین
زیر پایشان از تواضع ،مثل حریر نرم می شد .عدهای
سایهنشین ،که همیشه در تاریکی به سر برده بودند،
گویی قصد مقابله با نور دارند؛ با صلیب های به ظاهر
ی
ناآرامی تمام و با گیسوان چلیپایی ،بازی م 
آراسته ،با
ِ
شکبود؛ ّ
کردندوتمامذهنشانسرشاراز ّ
شکبهآنچه
در دست و دلشان قرار داشت اما آنان که در هاله ای
ی آمدند ،تبلور وجودشان مثل آب زالل و
از نور پیش م 
صداقتحضورشان،مثلخورشید،آشکاربود.پنجتن،
پنجکهکشانوپنجاقیانوسکهوجودشاننشانهعظمت
الهیوسرچشمهزاللمعرفتاست.چهکسیمیتواند
دربرابرآنهابهانکاربرخیزد؛رنگازرخسار«ابوحارثه»

تهایشان،نشان
ونصاراینجرانپریدهبودولرزشدس 
ازضعفوپشیمانیداشت.نجواییدرضمیرناخودآگاه
ابوحارثه شکل گرفت« :او که عطر پیامبران دارد ،او
که مثل پیامبران مینشیند ،او که آسمان و زمین می
ستایندش ،از آن لحظه که دست هایش بوی قنوت
بگیرند ،توفان خشم الهی ،همه دشت ها و کوه ها را
آستان
ی خیزد و سر بر
متالشی خواهد کرد ».از جا برم 
ِ
ی گذارد :ای ستودهترین
کبریایی پیامبر اسالم(ص) م 
یترینآیین هخلقتوایحقیقتمحض!
خلق،ایآسمان 
رضایما،دررضایتتوستورشت هجانمادردستهای
آسمانی آن .آن روز را که در مانند امروزی واقع شد ،روز
مباهلهنامیدهاند؛نشانهایازعظمتاهلبیت(ع).

پس از یک بار نقض در دیوان عالی کشور

دادگاه دوباره حکم به قصاص پزشک تبریزی داد
وکیل مدافع علیرضا صلحی  -پزشک تبریزی که
حکم قصاص اش به اتهام قتل دو عضو خانوادهاش
در دیوان عالی کشور نقض شده بود  -گفت :پس از
رسیدگی دوباره به پرونده موکلم در شعبه صادر کننده
رای بــدوی در تبریز ،مجدد دادگــاه رای به قصاص
و پرداخت دیه داده است.بابک بابازاده در گفت و
گو با ایسنا در این باره اظهار کرد :حکم صادر شده
غیرقطعی است و در مهلت  ۲۰روز میتوانیم به دیوان
عالیکشوراعتراضکنیمکهقطعادرمهلتمذکور،این
کار را انجام خواهیم داد ۱۷ .مهر سال  ،۹۵پنج عضو

خانواده یک پزشک تبریزی از جمله همسر ،مادر ،پدر،
برادر و مادربزرگش دچار تنگی نفس شدند و همسر
و مادربزرگ این پزشک ،پس از انتقال به بیمارستان
جان خود را از دست دادند که همزمان با مرگ دو تن از
اعضای خانواده این پزشک و مسمومیت دیگر اعضای
خانواده ،تحقیقات ویژه جنایی برای رمزگشایی از این
پرونده جنجالی آغاز شد و پس از مدتی با بازداشت
این پزشک ،پرونده وارد مرحله جدیدی شد و در نهایت
کیفرخواست این پرونده فروردین سال  ۹۶صادر و
پرونده به دادگاه ارسال شد.

تسویه ۷۳هزارمیلیاردیبدهیهایدولتبافروشاوراق
دولتتاپایانسالگذشتهحدود ۷۳هزارمیلیاردتومان
از بدهیهای خود را از طریق فروش اوراق تسویه کرده
است .گفتنی است با این اقدام ،پیمانکاران طلبکار از
دولت ،به پول خود می رسند اما بدهی دولت همچنان
پابرجاستچراکهبافروشاوراق،موظفبهبازپرداخت
اصــل و ســود اوراق بــه خــریــداران اســت.بــه گــزارش
ایسنا ،آخرین گزارش اعالمی سازمان برنامه و بودجه
درخصوص وضعیت تسویه بدهیهای دولت از کانال
انتشار اوراق در سال گذشته ،نشان میدهد که حدود
 ۷۳هزارمیلیاردتومانازبدهیهادراینبارهتسویهشده
است.برایناساسحدود ۱۸هزارو ۸۲۰میلیاردتومان

حرف مردم

بدهی به پیمانکاران ۳۵ ،هزار و  ۴۴۴میلیارد تومان
برای تسویه و تهاتر اشخاص حقیقی و حقوقی۴۲۰۴،
میلیاردتومانبابتمطالباتکشاورزانوصندوقبیمه
محصوالتکشاورزی،سههزارمیلیاردتومانمطالبات
طرحسالمت،سههزارمیلیاردتومانبرایفروشاوراق
در بازار بورس و تامین نقدینگی ۹۳۶ ،میلیارد تومان
پرداخت مطالبات توانیر بابت خرید تضمینی برق ،سه
هزار میلیارد تومان برای فروش اوراق در بازار بورس و
تامین نقدینگی و همچنین هشت هزار و  473میلیارد
تومان برای بخشهای متفرقه ،اسناد و اوراق مالی
منتشرشدهاستتاتسویهبدهیدولتانجامشود.

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

سروش9033337010:

••آقایان مسئولی که نمی توانید قیمت گوشت
گوسفند و گاو را به مدت یک ماهثابت نگه دارید
بهترنیستمیدانرابهدیگرانواگذارکنید؟
•• برایمنکهجالبهنتایجکنکورروکهاعالممی
کند ،عده ای از نماینده های مجلس یادشون
میفتهتعدادپزشکانمابااستانداردجهانیفاصله
داره!بهفرضاینکهنیتشونخیره،یکینیست
ازشون بپرسه استانداردهای آموزشی ما هم در
حدواندازهجهانیهست؟همینحاالطبقروش
های آموزشی قدیمی باالی سر هر بیمار چند تا
دانشجوایستاده؟!
•• لطفا اطالع رسانی فرمایید ما زیان دیدگان
شرکت پردیسبان کی به حق وحقوق خود می
رسیم؟ به خدا زیر فشار زندگی له شدیم،تمام
سرمایه و پس انداز من کارمند بعد از  30سال
خدمت همان  15میلیون بود که به یغما رفت.
شما را به خدا راهنمایی ام کنید .کجا بروم برای
تظلمخواهیودریافتمبلغپولم؟آیاششهفت
سالبرایاعادهحقوقشکاتمدتکمیاست؟
•• باز نزدیک انتخابات شد و مبارزه با مدیران
متخلفکهمیلیاردیاختالسکردند،شروعشد.
آیا این همه دستگاه نظارتی که در هر سازمانی
وجود دارد ،از اختالس و چپاول بی خبر بوده و
حاال یک دفعه مطلع شده اند؟ آیا جوابی دارند
کهبهمردمبدهند؟
•• آقایی که نوشته اید دوسال است از تهران به
مشهد تشریف آورده اید و در این شهر برای خانم
دیپلمه کاری پیدا نمی شود و !...عزیز دل من
حواست کجاست؟ در ایــن شهر افــراد دارای
مدرک فوق لیسانس و دکترا هم بیکارند .آن
وقت انتظار دارید که برای یک خانم دیپلمه کار
مناسبپیداشود؟
•• ماشاءا ...به برخی مسئوالن محترم کشور.
خداقوتپهلوانان.خستهنباشیددالوران.ایول
دمتون گرم .ملت زیر بار این همه فشار ،تحریم،
فقر و بدبختی کمر خم کردن تا ایران عزیز زیر بار
زورگویان و بد خواهان نره ولی هر روز یک خبر
جدید از اختالس و گران فروشی می شنویم.
توی وزارتخانه  ،فدراسیون ،بانک  ،به تازگی هم
شرکتهایخودروسازیوحتیبیننمایندگان
مجلسو...بابابسهدیگه.تاکینبایدرویخوش
زندگیراببینیم؟آیاماحقزندگینداریم؟
••اگر بنگاه داران و امالکی ها بگذارند ،قیمت
مسکنمنطقیمیشود.
•• عوارض اتوبان باغچه باز هم افزایش یافت .آیا
این قانونی است یا تغییری در خدمات و آسفالت
خوبآنپیداشده؟!لطفارسیدگیکنید.
••بهتازگیبهقشرزحمتکشپزشکانکهاغلب

ایتا،

آیگپ ،

نمابر05137009129 :

دلسوزجامعههستندوباکارجانفرسابهجامعه
خدمتمیکنندواقعابیمهریوفرارمالیاتیرا
بهانهکردید.چرایکبارازآنافرادبیسوادکهبا
رانت،میلیاردهاتوماناعتباراتدولتیراگرفته
وشرکتهایسوریتاسیسواختالسکردهاند
وریالیراپسنمیدهند،حرفینمیزنید؟گیرم
کهتعدادیپزشکهمتخلفکردهاند.البتهمن
پزشکنیستمولیواقعیاترامنعکسکنیدهمه
پزشکاناینگونهنیستند.
••بــا بــرداشــت چــهــار صــفــرازپــول هیچ کــدام
ازمـــشـــکـــات اقـــتـــصـــادی وتــــــورم درســـت
نمیشودفقط هدف شان سردرگمی و سرگرم
کردنمردماست.
••چرابازیشهرخودروروپوششندادین؟بهتره
اسم روزنامه تون رو بذارین تهران ورزشــی ،نه
خراسانورزشی!
• •پاسخ :مخاطب گرامی ،ضمن تشکر از توجه و
انتقادشما.مستحضرباشیدکهخبرمربوطبهبرد
پدیدهشهرخودرومقابلپیکانرادرصفحهورزشی
روزنامهخراسانرضویبهطورمفصلکارکردیم.
•• پنج ساله پردیسبان پول ما رو گرفته و هشت
ماهه از دادگاه مسئوالن آن گذشته ولی هنوز به
ریالیازحقخودنرسیدهایم.
••آقایان مسئول! آیا خبر دارید نگهبانان بانک
ها که از طرف شرکت های حفاظتی به بانک
ها معرفی می شوند ،فاقد بیمه و هر گونه مزایا
هستندوبهصورتروزانهبهکارگیریمیشوند؟
•• آقـــای روحــانــی شمابامدیریت ضعیف و
ناکارآمدتانراهدشمنانراداریدبازمیکنید.
•• باتوجه به بازداشت مسئوالن خودروسازی
و احــراز ظلم آن هابه مــردم «بازگشت قیمت
خودروهابهحدمعقولومنصفانه،کمترینکاری
استکهبایدانجامشودوگرنه،بازداشتوجریمه
آنهابهتنهاییچهفایدهایبرایمردمدارد؟
•• درجوابپزشکمحترمیکهازجامعهپزشکان
درستونحرفمردممورخ2شهریوردفاعکردید؛
میشه توضیح بدین که غالب پزشکان چرا دالل
شده اند و فقط می گویند برید از فالن داروخانه
یا فالن سونوگرافی و آزمایشگاه جواب بیارید؟
چندتارومعرفیکنمکهاینطوریاند؟خودتان
درصدبگیریدببینیداینآقایوندرصدیکارمی
کنندیانه؟بحثمالیاتپیشکش.
••اینکهمرتباوزیربهداشتمصاحبهواعالممی
کند که در زمینه دارو کمبودی نداریم به عرض
ایشان برسانید بیشتر از یک ماه است دنبال
دارویارگوتامینسیهستموتمامداروخانهها
را گشتم ولی دریغ از حتی یک ورق از این قرص.
جالباینجاستکهاینداروتولیدداخلاست.

